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مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله رديف كاشت و تاثير آن بر توليد 

(Brassica napus  

  ، مرجان خوشنام، محمد ربيعي

  دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانش آموخته رشته زراعت دانشگاه گيالن و مربي موسسه تحقيقات برنج كشور

ر مؤسسه تحقيقات برنج كشور واقع در د 1385به منظور مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله كشت بر توليد كلزا، آزمايشي در سال زراعي 

. به مرحله اجرا درآمد 401تكرار بر روي كلزا رقم هايوال 

اولين سري . سري بود 2و تيمار كنترل علف هاي هرز در 

بود كه علف هاي ) تداخل تمام فصل(برگي، گلدهي كلزا و شاهد 

سري دوم، تيمارهاي حذف علف هاي هرز بود كه تا دوره هاي زماني مذكور 

. ها صورت نگرفتبه رشد خود تا زمان برداشت كلزا ادامه داده و هيچ گونه كنترلي روي آن

سب درصد از تيمار شاهد كنترل تمام فصل تعيين و داده هاي تيمارهاي 

عني نتايج به دست آمده اختالف م. هاي هرزكلزا به دست آيد

تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز و اثرات متقابل آنها از نظر صفات عملكرد دانه، بيولوژيك، و روغن و شاخص برداشت 

 5با در نظر گرفتن   .داشتبين تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز در دو فاصله كاشت نيز از نظر صفات مذكور اختالف بسيار معني داري وجود 

پس از كاشت مصادف با  85تا  27روزه بين روزهاي 

 6تا  2پس از كاشت، مصادف با مراحل  64تا  35روزه بين روزهاي 

درصد كاهش  5نيز با احتساب ) بوته در متر مربع  66

درصد كاهش مجاز  10برگي كلزا و با در نظر گرفتن 

. برگي كلزا به عنوان دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بدست آمد

معني داري با فاصله كاشت  كيلوگرم در هكتار بود كه اختالف بسيار
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مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله رديف كاشت و تاثير آن بر توليد 

(.Brassica napus Lا كلزمحصول 

، مرجان خوشنام، محمد ربيعي*جعفر اصغري

دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانش آموخته رشته زراعت دانشگاه گيالن و مربي موسسه تحقيقات برنج كشوربه ترتيب 

  25/1/89: تاريخ دريافت

 18/3/90 :تاريخ پذيرش

به منظور مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله كشت بر توليد كلزا، آزمايشي در سال زراعي 

تكرار بر روي كلزا رقم هايوال  3اين آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 

و تيمار كنترل علف هاي هرز در ) متر مربعبوته در  66و  133به ترتيب (سانتي متر از هم  30و  15

برگي، گلدهي كلزا و شاهد  8برگي،  4برگي،  2علف هاي هرز با كلزا تا مراحل كوتيلدوني، 

سري دوم، تيمارهاي حذف علف هاي هرز بود كه تا دوره هاي زماني مذكور . پايان دوره وجين شدندهرز تا روزهاي مذكور با گياه زراعي رقابت نموده و سپس تا 

به رشد خود تا زمان برداشت كلزا ادامه داده و هيچ گونه كنترلي روي آن سبز شدندهاي هرزي كه هاي هرز وجين شده و پس از آن علف

سب درصد از تيمار شاهد كنترل تمام فصل تعيين و داده هاي تيمارهاي حمحصول، هر يك از كرتها جداگانه برداشت و عملكرد دانه بر 

هاي هرزكلزا به دست آيدرقابت و حذف به ترتيب در توابع لجستيك و گامپرتز برازش داده شدند تا دوره بحراني كنترل علف

تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز و اثرات متقابل آنها از نظر صفات عملكرد دانه، بيولوژيك، و روغن و شاخص برداشت 

بين تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز در دو فاصله كاشت نيز از نظر صفات مذكور اختالف بسيار معني داري وجود 

روزه بين روزهاي  58يك دوره ) بوته در متر مربع 133تراكم (سانتي متر  15درصد كاهش مجاز عملكرد، در فاصله كاشت 

روزه بين روزهاي  29درصد كاهش مجاز عملكرد يك دوره  10برگي كلزا و با احتساب 

66تراكم (سانتي متر  30در فاصله كاشت . برگي كلزا به عنوان دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بدست آمد

برگي كلزا و با در نظر گرفتن  10تا  2مراحل پس از كاشت يعني بين  95تا  32روزه بين روزهاي 

برگي كلزا به عنوان دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بدست آمد 8تا  4پس از كاشت، مصادف با مراحل  77تا  50روزه بين روزهاي 

كيلوگرم در هكتار بود كه اختالف بسيار 4/2502گين عملكرد سانتي متر با ميان 30بيشترين مقدار محصول مربوط به فاصله كاشت 

  .كيلوگرم در هكتار داشت 2141
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مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله رديف كاشت و تاثير آن بر توليد 

به ترتيب 

  چكيده

به منظور مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله كشت بر توليد كلزا، آزمايشي در سال زراعي 

اين آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با . شهرستان رشت انجام گرفت

15دو فاكتور رديف با فاصله كاشت 

علف هاي هرز با كلزا تا مراحل كوتيلدوني، ) تداخل(تيمارها شامل رقابت 

هرز تا روزهاي مذكور با گياه زراعي رقابت نموده و سپس تا 

هاي هرز وجين شده و پس از آن علفعلف

محصول، هر يك از كرتها جداگانه برداشت و عملكرد دانه بر مرحله پس از رسيدن 

رقابت و حذف به ترتيب در توابع لجستيك و گامپرتز برازش داده شدند تا دوره بحراني كنترل علف

تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز و اثرات متقابل آنها از نظر صفات عملكرد دانه، بيولوژيك، و روغن و شاخص برداشت  ،هاي كشتداري را بين فاصله

بين تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز در دو فاصله كاشت نيز از نظر صفات مذكور اختالف بسيار معني داري وجود . نشان دادند

درصد كاهش مجاز عملكرد، در فاصله كاشت 

برگي كلزا و با احتساب  10مراحل سبز شدن تا 

برگي كلزا به عنوان دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بدست آمد

روزه بين روزهاي  63قابل قبول عملكرد، يك دوره 

روزه بين روزهاي  27عملكرد يك دوره 

بيشترين مقدار محصول مربوط به فاصله كاشت 

2141كرد سانتي متر با ميانگين عمل 15

فاصله كاشت، دوره بحراني، كنترل علف هاي هرز، كلزا، لجستيك، گامپرتز: واژه هاي كليدي
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  مقدمه 

كلزا يكي از گياهان روغني يك ساله است كه پس از سويا و 

نخل روغني سومين منبع توليد روغن نباتي جهان را تشكيل 

روغن اين . (Shariati, & Ghazi Shahnizadeh, 2000)مي دهد 

گياه در مقايسه با روغن هاي حاصل از دانه هاي روغني مانند 

ميزان باالي اسيدهاي چرب آفتابگردان، ذرت و سويا به دليل 

اشباع نشده و فاقد كلسترول و ميزان كم اسيدهاي چرب 

اشباع شده از كيفيت تغذيه اي مطلوبي برخوردار بوده و در 

بسياري از كشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريكايي به عنوان 

 ,Bergland, & McKay) روغن خوراكي اصلي مصرف مي شود

د كشور به روعن نباتي و اهميت با توجه به نياز شدي .(1998

كلزا به عنوان منبع مناسب براي توليد روغن، سطح كشت آن 

در كشور در حال گسترش بوده وهم اكنون در بسياري از 

استان گيالن نيز در حال . استان هاي كشور كشت مي شود

هاي مستعد و نيز توسعه كشت اين گياه با استفاده از زمين

بعد از كشت برنج به عنوان كشت  كشت در مزارع شاليزاري

  .دوم مي باشد

بايد به  هاي هرز دوره اي است كهكنترل علفدوره بحراني 

منظور جلوگيري از افت محصول، مزرعه عاري از هر گونه 

 عدم كنترل. )Martin et al., 2001( نگهداري شودهرز علف

دوره كاهشي بيش ازحد اين  قبل و بعد ازهرز هاي علف 

دانستن دوره بحراني با . محصول نخواهد داشت ل درقابل قبو

-مي ،هر مكان در گياه زراعيهاي هرز براي هر كنترل علف

از  تعيين نمود و ها راكشتوان زمان دقيق مصرف علف

به  موقع آنها كه آلودگي محيط زيست رابي مصرف اضافي و

توان  همچنين مي. داشت جلوگيري نمود دنبال خواهد

 وجين را هاي هرز مانند شخم ويكي كنترل علفعمليات مكان

 فرسايش خاك جلوگيري نمود و از به حداقل رساند و

 را به حداقل ممكن رساند هدرمجموع هزينه هاي مربوط

(Harker et al., 2000).  روش هاي متداول در بررسي تعيين

دوره بحراني رقابت علف هاي هرز با گياهان زراعي، استفاده 

از سري هاي افزايشي و تكيه بر وجين يا آلودگي تا مراحل 

 در.  (Martin et al., 2001)خاص از رويش گياه زراعي است

تيمارهاي حدف و تيمارهاي شامل اين روش دو سري تيمار 

در تيمارهاي حذف . هرز تعريف مي شوندهاي رقابت علف

علف هاي هرز، گياهان زراعي براي زمان هاي مختلف بعد از 

كاشت يا سبز شدن به طور كامل عاري از علف هاي هرز 

نگهداري مي شوند و پس از اين دوره، تا پايان دوره رشد گياه 

در . زراعي، به علف هاي هرز اجازه رويش داده مي شود

رهاي رقابت بر خالف حالت قبل براي زمان حاليكه در تيما

هاي هرز بدون هاي مختف بعد از كاشت يا سبز شدن، علف

هيچ گونه كنترلي با گياه زراعي به رشد خود ادامه مي دهند و 

. پس از آن تا پايان دوره رشد به طور كامل كنترل مي گردند

عملكرد تمام تيمارها به صورت درصد نسبت به تيمار بدون 

ت تمام فصل علف هرز بيان شده و مورد ارزيابي قرار مي رقاب

گيرند و بدين ترتيب امكان مقايسه تيمارها با يكديگر فراهم 

يكي از روش هاي متداول براي . (Sadati, 2004)مي گردد 

تابع فرم گامپرتز . تجزيه آماري روش وايازي غير خطي است

براي براي تيمار دوره هاي حذف علف هرز و فرم لجستيك 

دوره هاي رقابت علف هرز در يك محور مختصات برازش 

داده شده و دوره بحراني كنترل علف هاي هرز با در نظر 

 ,.Harker et al)گرفتن سطح تحمل مورد نظر تعيين مي شود 

2000; Knezevic et al., 2002) .هاي دوره بحرانيبررسي در، 

 اساس انتخاب تيمارهاي زماني مورد بررسي درآزمايش بر

يا هفته هاي پس  روزها و، كاشت هاي پس ازهفته يا روزها و

نمو گياه زراعي  مراحل رشد و، انتقال نشاها يا سبز شدن و از

   .و درجه حرارت هاي تجمعي صورت مي گيرد هرزعلف و يا

هاي العات متنوعي در خصوص دوره بحراني كنترل علفمط

بوورمن و همكاران  .هرز گياهان زراعي به عمل آمد

(Bowerman et al., 1996)  در بررسي تأثير رقابت

، بابونه بي  (Stellaria media (L.) Cyrillo)گندمك

 Galium) و علف شير perforate(Willd.) Pior.)  (Matricariaبو

aparine L.) دريافتند كه علف شير و بابونه بي بو  ،بر رشد كلزا

. به ترتيب داراي بيشترين و كمترين رقابت با كلزا هستند

معتقد بودند كه  (Morrison et al., 1990b)مورسوين و همكاران 
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هاي مختلف كلزا تفاوت معني داري در در فاصله رديف

پروتئين، روغن و غلظت كلروفيل دانه وجود ندارد وكلزا در 

اي باال، ساقه هاي باريك توليد كرده و كمتر قادر است هتراكم

از وزن غالف و دانه حمايت نمايد و به بيماري حلقوي سياه 

 (Blackshaw et al., 1987) بلك شاو. خيلي حساس مي شود

 150به  100نشان داد كه با افزايش تراكم يوالف وحشي از 

صد در 42به  30بوته در مترمربع كاهش عملكرد كلزا از 

گزارش نمود طي  (Bagherani, 2000)باقراني   .افزايش يافت

بوته در  15و در متوسط تراكم  1378و  1377سالهاي 

مترمربع خردل وحشي، عملكرد كلزا رقم طاليه نسبت به 

در گزارش ديگري . درصد كاهش يافت 21شاهد كنترل 

 PFبيان داشت كه عملكرد كلزا رقم  (Bagherani, 2001)باقراني 

بوته در مترمربع خردل  9(هاي هرز در تركيبي از علف

 Melilotus officinalis)بوته در مترمربع شبدر شيرين  9وحشي، 

(L.) Lam.)  نسبت به شاهد ) بوته در مترمربع گندمك 17و

اين آزمايش به منظور تعيين . درصد كاهش يافت 16كنترل 

رديف دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در دو فاصله 

  . اجرا شدكلزا كاشت و تاثير آن بر توليد محصول و روغن 

  هامواد و روش

پس از برداشت شالي در مزارع  1384- 85آزمايشي در سال 

با طول و عرض  مؤسسه تحقيقات برنج كشوردر رشت

درجه و  37دقيقه شرقي و  3درجه و  51جغرافيايي به ترتيب 

ه برداري پيش از نتايج نمون. دقيقه شمالي انجام گرفت 16

سانتي متري  30- 60و  0-30اجراي آزمايش از عمق هاي 

و  pH 6/7خاك نشان داد كه بافت خاك لومي رسي سيلتي، با 

اين . دسي زيمنس بر مترمربع است 63/0هدايت الكتريكي 

  پتاسيم و فسفر قابل جذب آن بود،ازت كل % 2/0خاك حاوي

بعد از  .بوديلوگرم ميلي گرم بر ك 7/26و  224به ترتيب نيز 

كاشت، آماده سازي زمين عمليات برداشت شالي و قبل از 

شامل شخم با گاوآهن برگردان دار و ديسك زني اول و 

. ديسك زني دوم عمود بر ديسك اول در ماه مهر انجام گرفت

بر اساس برآورد و توصيه بخش آب وخاك موسسه  آنگاه

وژن، فسفر و كودهاي شيميايي نيترتحيقيقات برنج كشور، 

كيلو گرم در هكتار از منابع  45و  40، 60پتاسيم به ترتيب 

اوره، فسفات آمونيوم و سولفات پتاسيم به طور يكنواخت در 

به عالوه در آغاز ساقه دهي و قبل از . خاك پاشيده شد

كيلو گرم در هكتار كود نيتروژن از منبع  60گلدهي نيز مقدار 

  .مذكور نيز به گياه داده شد

ين آزمايش به صورت فاكتوريل با دو فاكتور در قالب طرح ا

تكرار روي كلزا رقم هايوال  3بلوك هاي كامل تصادفي با 

متر و فواصل بين واحدهاي  2×4 يي به ابعادكرتهادر  401

در هفته دوم متر در  2سانتي متر و بين بلوك ها  50آزمايشي 

مزرعه در جلوگيري از غرقاب شدن براي . اجراء شد آبانماه

اثر نزوالت جوي خصوصاً در پاييز و زمستان در بين بلوك ها 

فاكتور اول . و واحدهاي آزمايشي زهكش هايي ايجاد گرديد

سانتي متر و فاكتور دوم  30و  15را فاصله كشت در دو سطح 

را تيمارهاي كنترل علف هاي هرز شامل دو دسته رقابت و 

. يمار تشكيل دادت 6حذف علفهاي هرز با گياه هر يك در 

هاي هرز از هنگام جوانه تيمارهاي رقابت شامل حضور علف

زني تا مراحل فنولوژيك سبز شدن، دو برگي، چهار برگي، 

هشت برگي، ظهور جوانه گل و زمان برداشت محصول كلزا 

در اين دسته از تيمارها پس از . بود) شاهد رقابت تمام فصل(

صورت دستي وجين شدند رقابت تا مراحل زماني ياد شده به 

و كرتهاي آزمايشي تا پايان فصل رشد عاري از علف هرز نگه 

در اين تيمارها پس از پايان دوره رقابت و قبل از . داشته شدند

وجين هر كرت ابتدا چهار نمونه در مربعات به ابعاد نيم متري 

پس از ثبت تعداد با هاي هرز نمونه برداري شد و از علف

در .  آنها تعيين شد اعته در آون وزن خشكس 72قرار دادن 

كليه ) هاي هرزتيمارهاي حذف علف(تيمارهاي دسته دوم 

هاي هرز در طول فواصل زماني فوق وجين شده و علف

 .و رقابت به آنها داده شد سپس تا پايان فصل اجازه رويش

نمونه برداري از تيمارهاي حذف علفهاي هرز فقط در مراحل 

همانند ثبت تعداد نهايي و قبل از برداشت انجام شد و پس از 

در آون توزين  نمونه هاي تيمارهاي رقابت پس از  خشكانيدن

   .گرديدند
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 :  Vc:مراحل فنولوژيك مورد بررسي رشد كلزا عبارت بودند از
برگي،  4مرحله  :V4برگي،  2مرحله : V2مرحله كوتيلدوني، 

V8 : برگي،  8مرحلهF : مرحله گلدهي وC : مرحله برداشت

 9/6و  3/3، 08/1، 04/1، 02/1، 00/1به ترتيب مطابق با كد (

پس از آماده شدن . بود) برادلي -جدول كدبندي سيلوستر

سانتي  30و  15زمين بذر كلزا به صورت رديفي و به فواصل 

پس از تنك كردن گياهچه ها . ت گرديدمتر در اواسط آبان كش

سانتي متر، تراكم  5هاي روي رديف به و رساندن فاصله بوته

در . بوته در مترمربع فراهم شد 66و  133هاي به ترتيب با 

متغيرهاي عملكرد دانه، اواخر خرداد پس از رسيدن محصول، 

عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، عملكرد و درصد روغن 

 .قرار گرفتمورد بررسي 

-عمليات برداشت پس از رسيدن كلزا و زرد شدن انتهاي بوته

ها و خشك شدن خورجين ها در اواخر خرداد، پس از كنار 

انتها و نيم متر از طرفين  يك متر از گذاشتن يك متر از ابتدا و

بوته هاي . با دست صورت گرفت) حذف اثر حاشيه ها(

ي ماندند تا در زير برداشت شده به مدت دو روز در زمين باق

 13رطوبت دانه ها در اين هنگام به . نور آفتاب خشك شوند

سپس بوته ها خرمن كوبي شدند و كاه و كلش . درصد رسيد

  . از بذر جدا گرديد

هرز يك مفهوم آماري است و بيان دوره بحراني كنترل علف

كننده دوره اي است كه گياه نسبت به مراحل ديگر رشد 

براي تعيين . ت را بوجود علف هاي هرز داردباالترين حساسي

اين دوره معادالت و منحني هاي متعددي را مي توان به كار 

گرفت كه در اين مطالعه دو منحني گامپرتز و لجستيك برازش 

درصد افت عملكرد  10و  5با در نظر گرفتن مقادير . شد

محدوده اي در اطراف محل تالقي اين دو منحني مشخص 

دهنده دوره هاي بحراني كنترل علف هرز كلزا با شد كه نشان 

براي رسم منحني مربوط به تأثير . افت عملكردهاي مذكور بود

طول دوره كنترل علف هرز بر افت عملكرد، ابتدا عملكرد 

اقتصادي هر يك از تيمارهاي حذف علف هاي هرز به 

صورت درصد از تيمار شاهد بدون رقابت علف هرز محاسبه 

براي رسم منحني ) 1رابطه(معادله گامپرتز شد، سپس از 

براي رسم منحني مربوط به تأثير دوره . مربوطه استفاده شد

رقابت علف هرز برافت عملكرد نيز پس از محاسبه عملكرد 

اقتصادي تيمارهاي رقابت به صورت درصد از تيمار شاهد 

استفاده ) 2رابطه (بدون رقابت علف هرز از معادله لجستيك 

 .گرديد

 Y=A exp(-(B exp(-KT))                          )1(ابطه ر

  Y=((1/((D exp((K(T-X))+(F)))+(F-1)/F)))*100        )2(رابطه 

پس از تعيين درصد كاهش عملكرد هر يك از تيمارها از 

شاهد بدون علف هرز، داد ه ها با استفاده از معادالت 

با استفاده از نرم افزار ) گامپرتز و لجستيك(سيگموئيدي 

Statistica  درصد كاهش  10و  5برازش داده شد و با احتساب

 عملكرد قابل تحمل دوره بحراني كنترل علفهاي هرز مشخص

براي تجزيه آماري صفات اندازه گيري شده، از نرم افزار . شد

SAS براي مقايسه ميانگين ها از آزمون توكي و براي ترسيم ،

  .استفاده شدEXCEL نمودارها از نرم افزار 

  نتايج و بحث

  عملكرد دانه

هاي هرز و اثر فاصله كاشت، تيمارهاي حذف و رقابت علف

معني دار % 1ا در سطح احتمال اثر متقابل آنها بر عملكرد كلز

با افزايش طول دوره كنترل علف بطور كلي ). 1جدول (بود 

در تيمار هاي حذف علف هرز، عملكرد به طور  هاي هرز

ميزان اين افزايش در فاصله كاشت  .فزاينده اي افزايش يافت

كه  سانتي متر بود 15سانتي متر بيشتر از فاصله كاشت  30

هاي هرز در فاصله رديف ر علفنشان دهنده فشار بيشت

 Mendham et)مندهام و همكاران . سانتي متر است 30كاشت

al.,1981)  معتقد بودند كه عملكرد كلزا در دامنه گسترده اي از

تراكم گياهي ثابت است زيرا اين گياه قادر است تغييرات 

بدين ترتيب كه گياهان موجود در  .تراكم خود را جبران نمايد

كم با افزايش سطح برگ و تعداد خورجين بيشتر، تراكم هاي 

ولي هنگامي كه . كاهش عملكرد بذر را جبران مي نمايند

تراكم در حد باالي آن قرار مي گيرد، عملكرد دانه مستقيماً با 

تراكم بر اثر عملكرد مقداري از تراكم متناسب نيست و فقط 
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تحقيق اين همچنين . (Morrison et al., 1990a) يابد ميكاهش 

در تراكم كمتر  تريدر كلزاي پاييزه عملكرد مناسب نشان داد كه

هاي پاييني در اين حالت برگزيرا . بدست مي آيدگياه زراعي 

پوشش گياهي، كمتر در سايه قرار مي گيرند و بنابراين بيشتر 

از حد معمول توانايي رشد و توسعه دارند و زمان طوالني 

دن شن مي تواند دليلي بر بيشتر تري فعال باقي مي مانند كه اي

با . سانتي متر باشد 30در فاصله كاشت كلزا ميانگين عملكرد 

افزايش طول دوره كنترل علف هرز در تيمارهاي حذف، 

كه دليل  يافتميانگين عملكرد دانه در اين تيمارها افزايش 

آنرا مي توان به از بين رفتن رقابت بين گياه زراعي و علف 

در  در مقابل،. فاده از منابع رشد نسبت دادهرز بر سر است

تيمارهاي رقابت علف هرز با افزايش طول دوره رقابت 

 كاهش ميانگين عملكرد در تيمارهاي مربوطه ديده شد

 اين روند كاهش و افزايش عملكرد در اثر افزايش. )2جدول (

كاهش طول دوره رقابت با علف هرز توسط يعقوبي يا 

)Yaghobi, 2005( ،ي فتح(Fathi, 2004) و ساداتي (Sadati, 

  .نيز گزارش گرديد (2004

  عملكرد بيولوژيك

عملكرد بيولوژيك يا وزن كل بوته هاي برداشت شده در دو 

و فاصله  اختالف معني داري را نشان دادكلزا فاصله كاشت 

سانتي متري عملكرد بهتري از فاصله  30بين رديف كاشت 

 به عالوه،). 2جدول (داد  سانتي متري نشان 15رديف كاشت 

بين تيمارهاي حذف و رقابت علف هرز و اثر متقابل آنها با 

. ديده شد% 1فاصله كاشت نيز اختالف معني داري در سطح 

بطوري كه با افزايش طول دوره هاي عاري از علف هرز در 

كلزا عملكرد بيولوژيك آن روند صعودي داشت و مقدار آن 

رز به حداكثر خود رسيد در تيمار شاهد بدون علف ه

در مقابل، با افزايش طول دوره ). كيلو گرم در هكتار 5/8307(

هاي رقابت علفهاي هرز با گياه كلزا، مقدار عملكرد بيولوژيك 

روند كاهشي يافت و در تيمار شاهد رقابت تمام فصل به 

امير ). كيلوگرم در هكتار 5/6873(كمترين مقدار خود رسيد 

با در تحقيقات خود دريافت كه ) Amirmoradi, 1999(مرادي 

بوته در متر مربع، به علت رقابت  100به  80افزايش تراكم از 

گياهان بر سر نور، آب، مواد غذايي و درون گروهي شديد 

 80در حالي كه در تراكم . فضا، وزن خشك بوته كاهش يافت

بوته در متر مربع به دليل افزايش چشمگير تعداد بوته در 

بوته در متر  40و  20سطح در مقايسه با تراكم هاي واحد 

شايد بتوان چنين نتيجه . مربع عملكرد بيولوژيك بيشتر بود

بوته  60- 80(گرفت كه با افزايش تراكم كلزا تا حد مطلوب 

به علت افزايش تعداد بوته در واحد سطح، ) در متر مربع

ز هاي فرعي و همچنين استفاده بهينه اافزايش تعداد شاخه

فضا و منابع رشد توسط گياه زراعي، وزن خشك تك بوته 

افزايش مي يابد ولي با بيشتر شدن تراكم بوته از حد مطلوب، 

رقابت بين آنها بر سر استفاده از منابع رشد افزايش يافته و 

نتيجه آن كاهش تعداد شاخه فرعي، افزايش ارتفاع و گاهي 

ك تك بوته اوقات ورس گياه شده كه در نهايت بر وزن خش

 Leach(ليچ و همكاران . گرديداثر گذاشته و سبب كاهش آن 

et al., 1999 ( بيان داشتند كه در تراكم هاي كمتر از حد

مطلوب و تراكم هاي باالتر از حد مطلوب در كلزا، عملكرد 

بيولوژيك حداقل و در تراكم مطلوب، عملكرد بيولوژيك 

لزا با داشتن فضاي حداكثر است زيرا در تراكم مطلوب، گياه ك

مناسب جهت رشد، حد اكثر سرعت رشد و حد اكثر ماده 

نتايج بدست آمده از . خشك را نسبت به ساير تراكم ها دارد

نيز ) Tawleiat Abolhasani, 1995(پژوهش توليت ابوالحسني 

در اين آزمايش نيز با كاهش فاصله . كنداين مطلب را تأييد مي

سانتي متر احتماالً به دليل  15سانتي متر به  30كاشت از 

عملكرد  ،گياه كلزابوته هاي بين درون گونه اي افزايش رقابت 

سانتي متر، تيمار  15در فاصله كاشت . بيولوژيك كاهش يافت

حذف علف هاي هرز تا مرحله گلدهي داراي بيشترين 

هاي عملكرد بيولوژيك و تيمار شاهد رقابت تمام فصل علف 

در فاصله كاشت  .لكرد بيولوژيك بودندهرز داراي كمترين عم

هاي هرز  سانتي متر تيمار شاهد حذف تمام فصل علف 30

بيشترين و تيمار حذف تا مرحله كوتيلدوني كمترين عملكرد 

  . بيولوژيك را به خود اختصاص دادند
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شاخص برداشت و عملكرد روغن كلزا در تيمارهاي مختلف فاصله كاشت و وجين علف تجزيه واريانس عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك،  -1جدول 

  هاي هرز

Table 1- Analysis of variance of canola seed yield, biological yield, harvest index and oil yield among different planting distances and 
weeding.  

Oil yield Harvest index Biological yield Seed yield Degree of 
freedom 

Source of variation 

240200.04
 ns

 24**  22299589.18
 ns

 18414.04**  2 Replications 

515281.6**  253.12**  712619.01*  2350834.7**  1 Planting distance 

474149.2**  

164833.6**  
276.67**  

91.125**  

1891144.89**  

3818466.12**  

2591673.9**  

2137622.72**  

11 
1 

Weeding treatments 
Contrast 

14780.7**  6.034**  431200.8**  130384.6**  11 Interaction effects 

0.039 0 143008.02 9023.32 46 Experimental error 
0.02 0 4.87 4.09 - Correlation variation 

Ns,*,** no significant and significant at 5 and 1% levels, contrast=treatment vs competition 

  شاخص برداشت

شاخص برداشت كه بيان كننده نسبت توزيع مواد فتوسنتزي 

و عملكرد بيولوژيك است در ) دانه(بين عملكرد اقتصادي 

فاصله هاي مختلف كاشت و همچنين بين تيمارهاي حذف و 

. معني دار شد% 1ف هرز و اثر متقابل آنها در سطح رقابت عل

سانتي متر داراي ميانگين عملكرد  30اگر چه فاصله كاشت 

اقتصادي و بيولوژيك بيشتري نسبت به فاصله رديف كاشت 

سانتي متر بود، چون روند افزايش عملكرد دانه نسبت به  15

عملكرد بيولوژيك بيشتر بود، در نتيجه شاخص برداشت هم 

اين ). 2جدول (سانتي متر بيشتر شد  30فاصله كاشت  در

و توليت ) Amirmoradi, 1999(نتايج با يافته هاي اميرمرادي 

مبني بر بيشتر بودن ) Tawleiat Abolhasani, 1995(ابوالحسني 

شاخص رشد در فاصله رديف كاشت بزرگتر همخواني 

، )1شكل (سانتي متر كلزا  15در فاصله كاشت . داشت

بيشترين شاخص برداشت مربوط به تيمار حذف تمام فصل 

علف هرز بود كه علت آن را مي توان به عملكرد اقتصادي 

. داد خيلي باالي اين تيمار نسبت به ساير تيمارها نسبت

كمترين شاخص برداشت نيز مربوط به تيمارهاي رقابت تمام 

فصل علف هرز و رقابت تا مرحله گلدهي بود كه اختالف 

اين تيمارها با ساير تيمارها همانند عملكرد اقتصادي آنها معني 

تمام سانتي متر تيمار حذف  30در فاصله كاشت . دار بود

اشت و تيمار علف هاي هرز داراي بيشترين شاخص بردفصل 

علف هرزداراي كمترين شاخص برداشت  فصل -رقابت تمام

  . بود

در مقايسه بين تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز در 

فصل علف هاي -دو فاصله كاشت، تيمار شاهد حذف تمام

سانتي متر داراي بيشترين شاخص برداشت  30هرز در فاصله 

ابت تا مرحله فصل علف هرز و رق -و تيمار شاهد رقابت تمام

سانتي متر داراي كمترين شاخص  15گلدهي در فاصله كاشت 

اختالف موجود بين تيمارهاي حذف و رقابت . برداشت بودند

 ,Sadati)و ساداتي) Yaghobi, 2005(علف هرز با نتايج يعقوبي 

 . مطابقت داشت   ,(2004
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  .سانتي متر 30و  15شاخص برداشت كلزا در تيمارهاي حذف و رقابت علف هاي هرز در فاصله هاي كاشت  - 1شكل 

Figure 1- Harvest indices of canola in weed infested and weed free treatments at 15 and 30 centimeter planting distances. (Vc= cotyledon 
stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting stage) 

 

  عملكرد روغن

 30و  15فاصله كاشت  بين نتايج اين بررسي نشان داد كه

داري در سطح اختالف معني از نظر عملكرد روغنمتر  سانتي

 آمده 2همچنان كه در جدول ). 1ل جدو( جود داشتو% 1

سانتي متر با ميانگين عملكرد روغن  30فاصله كاشت  است

نسبت به معني داري كيلوگرم در هكتار داراي برتري  7/1045

 5/855سانتي متر با ميانگين عملكرد روغن  15فاصله كاشت 

با توجه به اينكه عملكرد روغن از . كيلوگرم در هكتار بود

عملكرد دانه و درصد روغن حاصل مي شود با معني دار 

نشدن درصد روغن بين تيمارها، عملكرد روغن تحت تأثير 

مستقيم عملكرد دانه قرار گرفت به طوري كه همبستگي مثبت 

 .و معني داري بين عملكرد دانه و عملكرد روغن بدست آمد

همبستگي بين اين دو صفت در كلزا توسط برخي محققين 

 ,Rashed Mohassel, 1994 & Yaghobi(گزارش شده است 

بين تيمارهاي حذف و رقابت علف هرز و اثر متقابل ). 2005

آنها با فاصله كاشت از لحاظ عملكرد روغن اختالف معني 

در بين تيمارهاي حذف و . وجود داشت% 1داري در سطح 

لف هرز تيمارهايي كه داراي بيشترين عملكرد دانه رقابت ع

بودند باالترين عملكرد روغن را به خود اختصاص دادند به 

فاصله در هرز گونه اي كه تيمار شاهد حذف تمام فصل علف

كيلوگرم  6/2902سانتي متر با ميانگين عملكرد دانه   30كشت 

ل در هكتار داراي بيشترين و تيمار شاهد رقابت تمام فص

سانتي متر با ميانگين عملكرد  15كشت فاصله در هرز علف

كيلوگرم در هكتار داراي كمترين ميانگين  3/1170 دانه

عملكرد روغن در بين تيمارهاي حذف و رقابت علف هرز 

روند عملكرد روغن در تيمارهاي  اگر چه منحني هاي. بودند

ه كشت شبيه هم بودند ولي فاصلدو هاي هرز در حذف علف

سانتي متر همواره مقدار روغن بيشتري از  30اصله كشت ف

با افزايش مدت كنترل . سانتي متر توليد نمود 15فاصله كشت 

هاي هرز در هر دو فاصله كاشت، روند توليد روغن علف

بيشترين مقدار روغن در هر تيمار صعودي بود، بطوريكه 

 روند توليد روغن در). 2شكل (شاهد تمام كنترل بدست آمد 

هاي هرز در هر دو فاصله كشت نزولي تيمارهاي رقابت علف

بود و كمترين مقدار روغن در تيمار هاي رقابت تمام فصل 

در اينجا نيز مقدار توليد روغن در . هاي هرز بدست آمدعلف

سانتي متر بيشتر از فاصله كشت  30تيمارهاي فاصله كشت 

ت بيشتر، فقط زيرا گياه كلزا در فاصله كاش. سانتي متر بود 15

هاي هرز تاثير مي پذيرد در حالي كه در از رقابت با علف

فاصله كشت كمتر عالوه  بر رقابت بين گونه اي از رقابت 

  .درون گونه اي هم آسيب مي بيند
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  سانتي متر 30و  15عملكرد روغن كلزا در تيمارهاي حذف و رقابت علف هرز در فاصله هاي كاشت مقايسه  - 2شكل 

Figure 2- Oil yield comparison of weed free and weed infested rapeseed at 15 and 30 cm planting distances. (Vc= cotyledon stage, V2= 2 leaf 
stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting stage) 

  علف هاي هرز

چرخه رويشي و زايشي كلزا به عنوان كشت دوم پس از برنج 

بنابراين، در اين . از پاييز شروع و در بهار به اتمام مي رسد

اي علف هاي هرزي پاييزه و بهاره دوره با دو تركيب گونه

پاييزه در اين آزمايش هاي هرز مهمترين علف. كندرقابت مي

 Catabrosa aquatic (L.))عبارت بودند ازچمن جويباري 

Beauv.)له، آال (Ranunculus bulbosus L.)يونجه چند شكلي ، 

(Medicago polymorpha L. var. vulgaris (Benth.) Shinners) و 

هاي هرز علف ،در هنگام برداشت .(.Oryza sativa L)برنج 

 Conyza Canadensis (L.))پير بهار كانادايي  شاملبهاره 

Cronq.) گندواش ،(Artemisia annua)  ترشك و(Rumex 

crispus L.) به علت كم بودن تعداد علف هاي  .چشمگير بود

  .هرز بهاره همه آنها با هم شمارش شدند

  سانتي متري  15تعداد علف هرز در فاصله كاشت 

تيمارهاي حذف و رقابت و درصد در تعداد علف هاي هرز 

 15 كاشت فاصلهدر  آنها در تيمارهاي رقابتنسبي تراكم 

علف هاي هرز كلزا اعم از . آمده است 3سانتي متر در شكل 

چمن جويباري، يونجه ،آالله و برنج همزمان با گياه زراعي 

از . سبز شدند، و با رشد كلزا تعداد آنها نيز افزايش يافت

آنجايي كه برنج در مراحل اوليه رشد خود شباهت بسيار 

كار بسيار  زيادي به چمن جويباري دارد و تشخيص اين دو

مشكل است لذا تعداد اين دو گياه در مراحل اوليه رشد با هم 

در ادامه فصل رشد با سرد شدن هوا به دليل . شمارش شدند

افزايش . عدم مقاومت برنج به سرما، اين گياه از بين رفت

روندي به بعد  (V8) برگي 8تعداد علف هاي هرز از مرحله 

   نزولي

بين علف (ن به شدت يافتن رقابت تواپيدا كرد كه اين را مي

و كاهش ) و گياه زراعي با علف هرز هاي هرز با يكديگر

امي احتش ).Fathi, 2004; Yaghobi, 2005(منابع رشد نسبت داد 

گزارش كردند كه ) Ehtashami, & Chaeechi., 2001(و چائيچي 

تراكم كل علف هاي هرز در طول دوره رقابت در سويا روند 

از خود نشان داد به طوري كه تا مرحله سه برگي نا منظمي را 

تراكم علف هاي هرز افزايش معني داري داشت اما بعد از اين 

  . مرحله تراكم آنها به طور معني داري كاهش يافت

با افزايش تعداد روزهاي رقابت و پيشرفت فصل رشد، تعداد 

روز پس از  80كل علف هاي هرز افزايش يافت به طوري كه 

 78به بيشترين مقدار خود يعني ) V8-برگي 8رحله م(كاشت 

بوته در متر مربع رسيد و بعد از آن در مراحل بعدي نمو كلزا 

روز پس  200بوته در متر مربع و  65به  (F)در مرحله گلدهي 

بوته در متر  51 مقدار آن به) C -مرحله برداشت(از كاشت 

واند تدليل اين كاهش مي). الف-3شكل (مربع كاهش يافت 

اختالف بين ميزان آلودگي طبيعي كرتها، خودكنترلي علف 

هاي هرز در اثر تراكم زياد آنها و كاهش شديد منابع رشد 

تيمارهاي عاري از علف هاي هرز تا پايان دوره هاي . باشد

تعيين شده وجين شده و سپس تا مرحله برداشت به حال 

كلزا خود رها شدند تا علف هاي هرز سبز شده و با گياه 
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ي دارا) 55 - 1/73(%شود چمن و برنج با دامنه 

بيشترين درصد تراكم در بين كل علف هاي هرز، بعد از آن، 

) 8/9 – 20(%و آالله با دامنه ) 1/17 – 5/12

علف هاي هرز بهاره نيز در . هاي دوم و سوم بودند

هاي هرز را از جمعيت كل علف %6/11

اي هرز بهاره به هتراكم پايين جمعيت علف

قبل از اتمام دوره رويش علف(دليل رسيدن زود هنگام كلزا 

 .هاي هرز بهاره بود

  مقايسه ميانگين صفات گياه كلزا در تيمارهاي مختلف فاصله كاشت و وجين علف هرز

Table 2- Mean comparison of canola yield characteristics at 

Numbers followed by the same letters in a column show no significantly 

    

تعداد علف هاي هرز در مترمربع در تيمارهاي  -

spring weeds ،butter cups ،alfalfa  وcatabrosa است(.  

Figure 3- A- Number of weeds per square meter in weed infested and weed free treatments, B
(Vc= cotyledon stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= 

Characteristics 
/treatments 

Seed yield (kg/h)

Planting distance 

A1:15cm 
A2:30 cm 
Weed treatments 
B1:weed free up to 
germination (Vc) 
B2:wf up to 2 leaf stage (V2) 
B3:wf up to 4 leaf stage (V4) 

B4:wf up to 8 leaf stage (V8) 
B5:wf up to flowering (F) 
B6:Control (weed free) (C) 
B7:weed infested up to germination (Vc) 
B8:wi up to 2 leaf stage (V2) 
B9:wi up to 4 leaf stage (V4) 
B10:wi up to 8 leaf stage (V8) 
B11:wi up to flowering (F) 
B12:Control (weed infested) © 

                                                                                        ...مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز

 

 

با افزايش تعداد روزهاي عاري از علف هرز، 

شمارش شده در (تعداد علف هاي هرز ناشي از رويش دوباره 

ب نسبت 3-شكل . روند كاهشي نشان داد

هر يك از علف هاي هرز را از جمعيت كل علف هاي هرز 

هر چه بر تعداد . در هر مرحله رشد گياه نشان مي دهد

هاي هرز افزوده مي گردد به همان 

نسبت بر تعداد روزهاي باقي مانده تا رسيدن گياه زراعي به 

مرحله برداشت كم مي شود و بنابراين فرصت رويش مجدد 

همانطور كه در اين شكل . هاي هرز نيز كاسته مي شود

شود چمن و برنج با دامنه مشاهده مي

بيشترين درصد تراكم در بين كل علف هاي هرز، بعد از آن، 

5(%يونجه با دامنه 

هاي دوم و سوم بودندداراي مقام

%هنگام برداشت 

تراكم پايين جمعيت علف. دادندتشكيل مي

دليل رسيدن زود هنگام كلزا 

هاي هرز بهاره بود

مقايسه ميانگين صفات گياه كلزا در تيمارهاي مختلف فاصله كاشت و وجين علف هرز - 2

Mean comparison of canola yield characteristics at different planting distance and weeding.

Numbers followed by the same letters in a column show no significantly different (p<%5, Toky,s test) 

    

-سانتي متر ب 15فاصله علف هاي هرز در تيمارهاي رقابت در درصد نسبي تراكم 

spring weeds: هاي هرز بهاره، آالله، يونجه و چمن به ترتيباسامي انگليسي علف

Number of weeds per square meter in weed infested and weed free treatments, B- Relative density of weeds at 15 cm distances. 
(Vc= cotyledon stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting stage)

Seed yield (kg/h) Biological yield 
(kg/h) 

Harvest 
index 

Oil yield (kg/h)

   

2141 b 7569.5 b 27.1 b 855.5 b
2502.4 a 7858.4 a 30.9 a 1045.7 a

   
1361.3 g 7042 c 19.5 j 588.5 k

2200.1 d 8383.5 a 24 h 763.5 i
2526 c 7941.7 ab 31 e 973 g

2834.1 b 8017.5 ab 34 d 1198.5 e
2996.6 ab 8243.5 a 36 b 1285.5 b

3046 a 8307.5 a 36.5 a 1298.5 a
2951 ab 8271 a 35 c 1247.5 c
2830.1 b 7910.5 ab 35 c 1209.5 d
2374.1 cd 7863.5 ab 30.5 f 1024.5 f
1954.5 e 7281 bc 28 g 833.5 h
1574.5 f 6972.5 c 20.5 i 657.5 j
1311.5 g 6873.5 c 18.5 k 561.5 l

مقايسه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز

با افزايش تعداد روزهاي عاري از علف هرز، . رقابت نمايد

تعداد علف هاي هرز ناشي از رويش دوباره 

روند كاهشي نشان داد) مرحله برداشت

هر يك از علف هاي هرز را از جمعيت كل علف هاي هرز 

در هر مرحله رشد گياه نشان مي دهد

هاي هرز افزوده مي گردد به همان وزهاي عاري از علفر

نسبت بر تعداد روزهاي باقي مانده تا رسيدن گياه زراعي به 

مرحله برداشت كم مي شود و بنابراين فرصت رويش مجدد 

هاي هرز نيز كاسته مي شودعلف
2جدول

planting distance and weeding. 

درصد نسبي تراكم  -الف  - 3شكل 

اسامي انگليسي علف( .حذف و رقابت

Relative density of weeds at 15 cm distances. 
flowering stage, and C= harvesting stage) 

Oil yield (kg/h) Oil percentage 

  

855.5 b 42.6a 
1045.7 a 42.7a 

  
588.5 k 43a 

763.5 i 42.5a 
973 g 42.83a 

1198.5 e 42.33a 
1285.5 b 42.5a 
1298.5 a 42.66a 
1247.5 c 42.33a 
1209.5 d 42.83a 
1024.5 f 43.16a 
833.5 h 42.83a 
657.5 j 42.83a 
561.5 l 42.83a 



  )2( 6هرز  هاي علف مجله دانش)/ 1389(و همكاران 

ز را از مرحله گلدهي تا برداشت در كلزا با داليل 

  ).Yaghobi, 2005(مشابهي گزارش كرد 

سانتي متر، تعداد  15سانتي متر بر خالف فاصله 

افزايش يافت ولي از   (F)كل علف هاي هرز تا مرحله گلدهي

از تعداد كل علف هاي هرز (C) تا برداشت  

سانتي متر افزايش  15حالي كه در فاصله كاشت 

برگي مشاهده شد و بعد از آن  8تعداد علف هرز تا مرحله 

شايد دليل افزايش تعداد علف هاي . روند سير نزولي پيدا كرد

سانتي متر، كمتر بودن  30در فاصله  (F)هرز تا مرحله گلدهي 

تي متر سان 15تراكم گياه زراعي در اين فاصله نسبت به فاصله 

باشد كه سبب ديرتر بسته شدن سايه انداز گياه كلزا شده در 

نتيجه علف هاي هرز فرصت بيشتري براي رشد و گسترش 

  

 30يمارهاي حذف و رقابت علف هرز در فاصله تعداد كل در مترمربع در ت

Figure 4- A- Total number of each weed in infested treatment, B
treatments at 30 cm distance. (Vc= cotyledon stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting 

هاي هرز از زمان سبز شدن كلزا، مدت زماني كه 

امكان رويش مجدد آنها پس از اين دوره ها تا هنگام برداشت 

ماند كاسته شده و وزن خشك آنها نيز محصول باقي مي

) ب 4ب با شكل  3مقايسه شكل (اد كل علف هاي هرز 

 كشت در فاصله) 5شكل (هاي هرز و نيز وزن خشك علف

سانتي متر بود كه  15 كشت سانتي متري بيشتر از فاصله

تعداد بيشتر علف هاي  امكان رويش توان به

سانتي  15نسبت به فاصله كشت سانتي متر 

و همكاران  اصغري                                                             

  سانتي متر  30تعداد علف هاي هرز در فاصله كاشت 

سانتي متر  30هاي هرز در فاصله كاشت 

سانتي متر بود وعلف هرز غالب آن 

كاشت قبلي از مرحله سبز چمن بود ولي برخالف فاصله 

تا (V8) برگي  8آالله و از مرحله 

برداشت يونجه حائز مقام دوم از لحاظ تعداد علف هرز را 

تعداد علف هاي هرز يونجه و آالله 

در مرحله . با سرعت كمي افزايش يافت

سانتي  15داليلي كه در مورد فاصله كاشت 

. متر ذكر شد تعداد هر يك از علف هاي هرز كاهش يافت

همچنين در اين مرحله تعدادي علف هرز بهاره در جمعيت 

كل علف هاي هرز ديده شد كه تعداد آن نسبت به علف هاي 

يعقوبي نيز در آزمايش خود كاهش تعداد 

ز را از مرحله گلدهي تا برداشت در كلزا با داليل هاي هرعلف

مشابهي گزارش كرد 

سانتي متر بر خالف فاصله  30در فاصله 

كل علف هاي هرز تا مرحله گلدهي

  (F)مرحله گلدهي

حالي كه در فاصله كاشت كاسته شد در 

تعداد علف هرز تا مرحله 

روند سير نزولي پيدا كرد

هرز تا مرحله گلدهي 

تراكم گياه زراعي در اين فاصله نسبت به فاصله 

باشد كه سبب ديرتر بسته شدن سايه انداز گياه كلزا شده در 

نتيجه علف هاي هرز فرصت بيشتري براي رشد و گسترش 

  . يافتند

    

تعداد كل در مترمربع در ت - تعداد كل علف هاي هرز به تفكيك نوع در تيمار رقابت، ب

  سانتي متر

Total number of each weed in infested treatment, B- Total number of weeds per square meter in weed infested and weed free 
stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting 

stage) 

هاي هرز در تيمارهاي روند تغيير وزن خشك علف

 30و  15رقابت علف هاي هرز در هر دو فاصله هاي كشت 

هاي هرز بيشترين وزن علفكه 

برگي و به گل نشستن كلزا بوده و پس از اين 

). 5شكل (دوره، هر دو دسته داراي روند روند كاهشي بودند 

هاي هرز در تيمارهاي در حالي كه روند تغيير وزن علف

رقابت هر دو فاصله كاشت متناسب با منحني درجه دوم بود، 

هاي هرز بصورت ت در تيمارهاي حذف علف

به عبارت ديگر، با افزايش دوره هاي 

هاي هرز از زمان سبز شدن كلزا، مدت زماني كه حذف علف

امكان رويش مجدد آنها پس از اين دوره ها تا هنگام برداشت 

محصول باقي مي

  .كاهش يافت

اد كل علف هاي هرز تعد

و نيز وزن خشك علف

سانتي متري بيشتر از فاصله 30

توان بهدليل آن را مي

سانتي متر  30هرز درفاصله 

50                                                                     

تعداد علف هاي هرز در فاصله كاشت 

هاي هرز در فاصله كاشت اي علفتركيب گونه

سانتي متر بود وعلف هرز غالب آن  15نيز مانند فاصله كاشت 

چمن بود ولي برخالف فاصله 

آالله و از مرحله   (V4)برگي 4شدن تا مرحله 

برداشت يونجه حائز مقام دوم از لحاظ تعداد علف هرز را 

تعداد علف هاي هرز يونجه و آالله ). الف- 4شكل (دارا بود 

با سرعت كمي افزايش يافت  (F)تا مرحله گلدهي

داليلي كه در مورد فاصله كاشت  بنا به (C)برداشت 

متر ذكر شد تعداد هر يك از علف هاي هرز كاهش يافت

همچنين در اين مرحله تعدادي علف هرز بهاره در جمعيت 

كل علف هاي هرز ديده شد كه تعداد آن نسبت به علف هاي 

يعقوبي نيز در آزمايش خود كاهش تعداد . هرز پاييزه كمتر بود

     

تعداد كل علف هاي هرز به تفكيك نوع در تيمار رقابت، ب -الف -4شكل 

Total number of weeds per square meter in weed infested and weed free 
stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting 

روند تغيير وزن خشك علفمقايسه 

رقابت علف هاي هرز در هر دو فاصله هاي كشت 

كه ي دهد كه سانتي متر نشان م

برگي و به گل نشستن كلزا بوده و پس از اين  8بين مرحله 

دوره، هر دو دسته داراي روند روند كاهشي بودند 

در حالي كه روند تغيير وزن علف

رقابت هر دو فاصله كاشت متناسب با منحني درجه دوم بود، 

ت در تيمارهاي حذف علفاين تغييرا

به عبارت ديگر، با افزايش دوره هاي . خطي و كاهنده بود
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رقابت كمتر بر سر استفاده از منابع به دليل كمتر . انستمتر د

  .بودن تراكم گياه زراعي نسبت داد

  دوره بحراني كنترل علف هرز

 15دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در فاصله كاشت 

كاهش مجاز عملكرد در فاصله % 5سانتي متر با احتساب 

دن روز پس از كاشت يعني در مراحل سبز ش 85تا  27زماني 

كاهش مجاز عملكرد در %  10برگي كلزا و با احتساب  10تا 

روز پس از كاشت، مصادف با مراحل  64تا  35فاصله زماني 

در ). الف-5شكل (برگي كلزا تعيين گرديد  6برگي تا  2

سانتي متر دوره بحراني كنترل علف هرز با  30فاصله كاشت 

 95تا  32كاهش مجاز عملكرد در فاصله زماني %  5احتساب 

برگي و با  10برگي تا  2روز پس از كاشت يعني در مراحل 

  %  10احتساب 

    

y = -18.429x + 98  R² = 0.93

y = -26.371x + 148.13 R² = 0.96
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y = -3.0926x3 + 20.722x2 + 4.5291x - 24.667 R² = 0.94

y = -6.9815x3 + 51.556x2 - 37.892x - 2.6667 R² = 0.98
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حذف علف هرز در مراحل مختلف رشد سانتي متر در تيمارهاي رقابت و  30و  15مقايسه وزن خشك علف هاي هرز در دو فاصله كاشت  - 5شكل 

  .كلزا

Figure 5- Comparison of weeds dry weight in weed free and weed infested rapeseed in different growth stages with 15 and 30 cm planting 
distances. (Vc= cotyledon stage, V2= 2 leaf stage, v4= 4 leaf stage, v8= 8 leaf stage, F= flowering stage, and C= harvesting stage) 

روز پس از  77تا  50كاهش مجاز عملكرد در فاصله زماني 

برگي كلزا به  8برگي تا  4كاشت يعني مصادف با مراحل 

سانتي متر به  15در فاصله كاشت ). ب-5شكل (دست آمد 

كلزا زودتر وارد مراحل رشد و نمو  دليل افزايش تراكم گياهي،

شد و طول دوره رشد نيز در اين فاصله كوتاهتر از فاصله 

طول دوره رويش، از كاشت تا (سانتي متر بود  30كاشت 

 30روز و در فاصله  188سانتيمتر  15برداشت، در فاصله 

تأثير تراكم بر مراحل فنولوژيك  ).روز بود 200سانتي متر 

و ) Amirmoradi, 1999(ط امير مرادي رشد گياه كلزا توس

نيز بررسي ) Tawleiat Abolhasani, 1995(توليت ابوالحسني 

شده و گزارشات مشابهي مبني بر كوتاهتر شدن دوره رشد بر 

با . اثر افزايش تراكم گياه زراعي توسط آنها ارائه شده است

توجه به اينكه يكي از عوامل مؤثر در تعيين دوره بحراني 

علف هرز، تراكم علف هرز مي باشد، افزايش تراكم كنترل 

متأثر مي سازد، عالوه بر اينكه طول دوره بحراني كنترل را 

به عالوه، با افزايش تراكم . سبب شروع زودتر آن نيز مي گردد

گياه زراعي، دوره بحراني كنترل علف هاي هرز زودتر فرا 

مولوگتا  رسيده و طول اين دوره نيز كوتاه تر مي شود چنانكه

، مورفي و همكاران )Mulugeta & Boerboom, 2000(و بوربوم 

)Murphy et al., 1996 (گوپتا  -و تاج)Taj-Gupta, 2000 ( در

  . تحقيقات خود بر روي سويا و ذرت به اين نتيجه رسيدند

  سانتي متر 30و  15مقادير برآورد شده ضرايب براي تابع گامپرتز بر مبناي روزهاي پس از كاشت در فاصله هاي كاشت  -3 جدول

Table 3- The estimated coefficients for Gomprtz equation based on days after planting at 15 and 30 cm planting distances. 

Coefficient A B K Correlation 
coefficient 

Estimated amount of variables in 15 cm planting 
distance 

100.2717 0.771708 0.030287 0.96 

Estimated amount of variables in 30 cm planting 
distance 

0.0240827 0.9815565 104.6414 0.97 

Y= Yield(%compare to weed free control), A= Maximum Yield(% compare to weed free control), T= Duration of weed control after planting 

B,K=constant values 
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  سانتي متر 30و  15مقادير برآورد شده ضرايب براي تابع لجستيك بر مبناي روزهاي پس ازكاشت در فاصله هاي كاشت  -4جدول 

Table 4- The estimated coefficients for Logistic equation based on days after planting at 15 and 30 cm planting distances. 

Coefficient F K D X Correlation 
coefficient 

Estimated amount of variables in 15 cm planting 
distance 

1.664311 0.074152 2.502430 63.20 0.97 

Estimated amount of variables in 30 cm planting 
distance 

1.826187 0.042506 2.193853 90.86 0.97 

Y=Yield, T= Competition duration with weeds after planting (day), X=Turning point (days) D, X.F= Constant values 

 

  

منحني دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در فاصله كاشت  -سانتي متر، ب  15دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در فاصله كاشت  -الف - 5شكل 

  . سانتي متر 30

Figure 5- (a) The critical period of weed control at 15 cm planting distanced, (b)- the critical period of weed control at 30 cm planting 
distance. 

نتايج به دست آمده از اين آزمايش نشان داد كه در فاصله 

سانتي متر به علت كاهش تراكم علف هرز هم  15كاشت 

چنين افزايش تراكم گياه زراعي كه در نتيجه سبب زودتر بسته 

كنترل علف هرز  شدن سايه انداز كلزا شد، دوره بحراني

طول دوره . سانتيمتر زودتر شروع شد 30نسبت به فاصله 

كاهش مجاز %  5بحراني نيز در اين فاصله، با احتساب 

سانتيمتر كوتاهتر بود و با  30عملكرد، نسبت به فاصله كاشت 

طول دوره بحراني در كاهش مجاز عملكرد %  10احتساب 

ول دوره بحراني طوالني تر از طسانتي متر  30فاصله كاشت 

بر . متر بود سانتي 15 كاشت كنترل علف هاي هرز در فاصله

اين اساس در صورتي كه هيچ گونه عملياتي براي حذف 

علف هاي هرز در اين دوره صورت نگيرد، افت عملكرد 

البته بروز چنين نتيجه . بيشتر از حد پيش بيني شده خواهد بود

ه هاي علف هرز اي تا حد زيادي به تنوع و فراواني گون

  .موجود در مزرعه دارد

در آزمايشي كه به منظور تعيين دوره بحراني كنترل خردل 

وحشي در كلزا در گرگان انجام گرفت، وجود يك دوره 

كاهش % 5با در نظر گرفتن (برگي  2-5بحراني بين مرحله 

با در نظر گرفتن (برگي  3-5و بين مرحله ) عملكرد مجاز

براي كنترل اين علف هرز تعيين ) كاهش عملكرد مجاز% 10

نتايج آزمايش فتحي نيز حاكي از . )2004ساداتي، (گرديد

روزه از مرحله ساقه رفتن تا  34وجود يك دوره بحراني 

براي كنترل ) كاهش عملكرد مجاز% 10با (شروع غالف بندي 

معتقد ) Miller, 2001(مايلر . علف هاي هرز كلزا در اهواز بود

برگي براي جلوگيري از كاهش  6تا  4تا مرحله بود كلزا بايد 

درصدي عملكرد بدليل رقابت، بدون علف هرز نگه داشته  10

نيز گزارش نمود كه كلزا ) Van Acker, 2000(وان آكر . شود

او . برگي عاري از علف هرز باشد 6تا  4بايد تا مرحله 

همچنين معتقد بود كه دوره بحراني عاري از علف هرز به 

راكم و زمان سبز شدن علف هاي هرز آلوده كننده و نوع، ت

a b 
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مان سبز شدن علف هرز تاريخ كاشت محصول نسبت به ز

گونه علف هرز غالب در اين آزمايش چمن . بستگي دارد

جويباري بود كه با وجود داشتن ريزوم و قدرت تكثير باال، به 

علت ارتفاع كم و سرعت رشد كمتر نسبت به كلزا نتوانست 

در . سته شدن سايه انداز گياهي كلزا با آن رقابت كندبعد از ب

بهار نيز با ورود كلزا به مرحله زايشي و توليد ساقه گل دهنده، 

ارتفاع گياه زراعي افزايش قابل توجهي يافت و به طور كامل 

گونه هاي علف هرزي . روي علف هاي هرز سايه اندازي كرد

كلزا و كمبود نور كه در بهار سبز شدند، به علت سايه اندازي 

رشد . نتوانستند به قدر كافي رشد كرده و ايجاد مشكل نمايند

علف هاي هرز پاييزه هم تحت تأثير سايه اندازي كلزا كاهش 

بنابراين، وجود علف هاي هرز در بهار . شديدي پيدا كرد

باعث كاهش عملكرد نمي شود زيرا كلزا با توليد يك كنوپي 

زي بر علف هاي هرز مانع از رشد قدرتمند و ايجاد سايه اندا

  . آنها مي شود
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Comparison of Critical Period of Weed Control in Two Planting Distances on 
Yield of Canola (Brassica napus L.)  

Jafar Asghari1, Marjan Khoshnam1, Mohammad Rabiei2 
1Department of Agronomy and Pant breeding University of Guilan, 2 Rice Research Institute of Iran 

Abstract 
To determine the critical period of weed control of two planting distances on canola yield, a factorial design with 3 
replications was conducted using Hayola 401 variety, in paddy field of Rice Research Institute of Iran (RRII) in 
Rasht, during cropping season of 2006. Planting distances (15 and 30 cm) and hand weedings (12 treatments in two 
sets) were the two factors of the experiment. The hand weeding treatments were in two sets, the first set was weed 
free periods including cotyledon stage, 0, 2, 4, 8 leaf stages and flowering stage. The second set of hand weeding 
treatments was weed infested periods including cotyledon stage, 0, 2, 4, 8 leaf stages and flowering stage. The two 
sets of hand weeding treatments were fitted to Logistic and Gompertz functions to determine the critical period of 
weed control in this plant. Results showed that the effect of planting distances of canola, treatments of weeding, 
among weeded and unweeded treatments, and their interactions were significant on grain yield, biological yields, oil 
production and harvest index. There were significant differences between weed infested and weed free treatment in 
oil yield, grain and biological yields in each planting distances. The 30 cm planting distances had significantly 
higher grain yield (2502.4 kg/h) than 15 cm planting distances (2141 kg/h). The critical period of weed control for 
15 cm distance was between 27 and 85 days after planting (DAP) (emergence to 10-leaf stage), and between 35 to 
64 DAP (2-6 leaf stages), using 10 and 5% acceptable yield reduction, respectively. In 30 cm planting distances, 
these periods were between 32 and 95 DAP (2-10 leaf stages) and 50 to 77 DAP (4-8 leaf stages) using 10 and 5% 
acceptable yield reduction, respectively.  
Key words: Planting distances, Critical period, Weed control, Canola, Logistic, Gompertz  

 


